
Opstapplaats: Luchthaven (definitieve vlucht-
uren bij reisdocumenten

8 dagen / 7 nachten
all inclusive

Afreisdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

04 juli 18 € 925

15 augustus 18 € 925

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 255

Luchthaventransfer
(per traject)

€ 35

Dag 1 • België - Goudstrand
Vlucht naar Varna. Aansluitend transfer van de luchthaven 
naar Goudstrand, installatie in het ****HVD Viva Club hotel.

Dag  2 tem dag 7 • Goudstrand
Vrij verblijf op basis van all inclusive in Goudstrand. Di-
verse begeleide excursies zijn mogelijk en ter plaatste te 
regelen.

Dag 8 • Goudstrand - België
Transfer van het hotel naar de luchthaven van Varna. We 
nemen onze vlucht richting België.

Mogelijke excursies:
-Varna
-Sozopol
-Jeepsafari
-Aquapolis
-Boottocht langs de Zwarte zeekust

HOTEL HVD VIVA CLUB HOTEL
Ligging: rustig gelegen in de prachtige omgeving 
van Goudstrand, op 800m van het strand
Uitrusting: receptie, verschillende bars, restaurant, 
Italiaans en grillrestaurant (reserveren noodzakelijk), 
snackbar, animatie, mini-club (4 tem 12 jaar), 
speeltuin, zwembad, handdoekenservice,  shuttlebus 
naar het strand, tegen betaling: jacuzzi, massage, 
sauna
Kamers: comfortabele kamers met airco, badkamer 
met douche, toilet, haardroger, tv, telefoon, balkon
Maaltijden: All-inclusive: alle maaltijden in 
buffetvorm, ontbijt (07:30-10:00), uitslapersontbijt 
(10:00-11:00), lunch (12:00-14:00), snacks 
(12:00-17:00), diner (18:00-21:00), alle lokale 
(non) alcoholische dranken aan de lobbybar (08:00-
24:00) en de poolbar (10:00-23:00)

SERVICE
 � Vluchten Varna heen & terug 
 � Transfer luchthaven-hotel-luchthaven 
 � Verblijf van 7 nachten op basis all inclusive

VREEMDE MUNT
 � Bulgaarse Lev (ter plaatse te wisselen)

PRAKTISCHE INFORMATIE
 � Reisdocumenten: geldige identiteitskaart
 � Bij boeking de identiteitsgegevens van alle 
deelnemers doorgeven
 � Reizigers van niet-Belgische nationaliteit dienen 
bevoegde instanties te contacteren
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Aan de Zwarte Zee ligt de bruisende badplaats Goudstrand. Langs het prachtige strand loopt een lange boulevard met typische winkeltjes, 
maar ook leuke boutiques. Natuurlijk heeft Bulgarije je niet alleen strand te bieden maar zijn er ook veel mogelijkheden voor excursies. 
Zo kan je een dagje het binnenland in, genieten van de mooie groene omgeving en tevens kennismaken met het echte Bulgaarse leven.

Goudstrand, het mooiste strand van Bulgarije BULGARIJE • NIEUW  


